Vážení spoluobčania,
Vo volebných kampaniach sa často a v rôznych kontextoch používa slovo vízia. Ide
o predstavu toho, ako by obec, mesto či krajina mohli vyzerať o 10, 15, 20 rokov,
teda v budúcnosti. Ak sa má obec rozvíjať rozumne, musí mať jej vedenie
zadefinovanú predstavu ideálnej obce, ktorú postupne jednotlivými čiastkovými
krokmi napĺňa. Každé rozhodnutie, malé či veľké, musí zapadať do mozaiky, ktorá
ako celok tvorí víziu obce. Vízia sa väčšinou nedá popísať jednou vetou, ale niekedy
sa hlavná myšlienka vízie dá pretaviť do niekoľkých slov. Napríklad: Cífer –
priemyselná obec, Cífer – zelená obec, Cífer – turisticky atraktívna obec atď. Víziu,
s ktorou idem ako starosta do ďalšieho štvorročného volebného obdobia a ktorú sme
pretavili do volebného programu, by som rád stručne popísal v tomto krátkom
príspevku.
Cífer o 10 rokov je takou obcou, v ktorej sa ľuďom dobre žije. Určite v nej musí byť
dostupná pitná voda, kanalizácia, fungujúce odpadové hospodárstvo s vysokou
mierou separácie odpadu. Samozrejmosťou by mali byť čistota, primerane kvalitné
a bezpečné cesty, chodníky pre chodcov a cyklistov, parkoviská, osvetlenie ulíc či
odvodnenie ulíc. Patrí k nej aj dostatok miest v kvalitnej škôlke a škole, v domove
dôchodcov a zdravotnícke služby na dobrej úrovni. Sú v nej aj kvalitné športoviská,
detské ihriská, obecné budovy, verejné priestory slúžiace na stretávanie ľudí,
udržiavané cintoríny a verejná zeleň, obchodné služby. Musí to byť obec bezpečná,
obec chránená pred povodňami a prívalovými dažďami. Ekologická obec
s cyklotrasami, obec obklopená peknou prírodou, ktorú ľudia chránia a v ktorej sa dá
poprechádzať. Obec so vzorovo čistým a obrábaným chotárom. Obec
s prosperujúcimi firmami, ktoré dávajú obyvateľom prácu a poskytujú im služby.
Obec chrániaca svoje kultúrne dedičstvo, obec so zachovanou historickou
architektúrou a turisticky atraktívna obec. Obec, v ktorej má svoje miesto kultúra
a umenie. Je to aj taká obec, v ktorej je dostatok príležitostí športovať, rozumne tráviť
voľný čas, rozvíjať svoj talent, stretávať sa s inými, zabaviť sa, kultúrne sa vyžiť,
zažívať spolupatričnosť. Obec s aktívnymi obyvateľmi, ktorým jej osud leží na srdci,
obec s početnými združeniami a klubmi, obec s dobrými susedmi, ktorí sa dokážu
dohodnúť, súdržná obec, v ktorej väčšina ťahá za jeden koniec. No a nakoniec, musí
to byť nevyhnutne aj dobre a transparentne riadená obec.
Samozrejme k tomuto ideálu má Cífer ešte ďaleko a môže sa vám zdať nereálny, ale
postupnými krokmi sa k nemu môžeme prepracovať. Dôležité je mať jasnú víziu
a vytrvalo ísť za ňou. Prajem si, aby sme ju v najbližších štyroch rokoch dokázali
spoločne napĺňať.
Maroš Sagan, starosta obce

